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AVTALE  

UTLÅN AV IKT-UTSTYR VED NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

Avtalen inngås mellom Nydalen videregående skole og elev  

 

Navn elev:  ______________________________________________________________    Klasse:  __________  

       (blokkbokstaver)  

 

Utlånsavtalen gjelder: Bærbar PC 

Tilleggsutstyr:  Lader 

Utlånsperiode:  Fra skolestart til låntaker slutter ved Nydalen videregående skole  
 
Avtalen gjelder utlån av bærbar PC til elever ved Nydalen videregående skole. Avtalen forutsetter at eleven 
betaler en årlig egenandel for leie av PC, hjemlet i forskrift til opplæringslov § 19-6. 
(http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map057) 
 
For skoleåret 2018/2019 er dette beløpet satt til kr 1032 
 
Alle elever ved Nydalen videregående skole vil få utlevert en personlig utlåns-PC.  
Elever som tidligere har fått tildelt en personlig utlåns-PC, vil få utlevert samme enhet nå. 
Dersom låntaker skulle oppdage feil eller mangler på utstyret, må låntaker melde fra til skolen umiddelbart. 
 
Maskinen har begrenset forsikring. Ved skade på eller tap av utstyr gjelder vanlige erstatningsrettslige regler. Det 
betyr at låntaker/foresatt kan bli erstatningsansvarlig dersom låntaker har opptrådt forsettlig (med vilje) eller 
uaktsomt (uforsiktig). 
 
Hovedregelen er at den som har handlet forsettlig eller uaktsomt blir erstatningsansvarlig. Erstatningsansvaret 
for barn og ungdom under 18 år er regulert i skadeserstatningsloven § 1-1 og foreldres ansvar er regulert i 
skadeserstatningsloven § 1-2. 
(http://www.lovdata.no/all/tl-19690613-026-001.html) 
 
Ved å signere denne utlånsavtalen erkjenner låntaker at betingelsene på side 1 og 2 i avtalen er lest, forstått 
og akseptert. 
 
For elever under 18 år godkjenner foresatte med sin underskrift denne avtalen for utlånsperioden og tilsvarer 
”elev/låntaker” i avtaleteksten. 
 
Avtalen utstedes i to eksemplarer, én til hver part (skole og elev). 
 
 
Oslo, den ................................  
 
 
 
_________________________              _________________________             _________________________ 
Ansvarlig Nydalen            underskrift elev       underskrift foresatt 
             (dersom elev er under 18 år) 
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AVTALE MELLOM LÅNTAKER OG NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE 

1. Eierforhold 
Utlånt PC og installert programvare er Oslo kommunes/Utdanningsetatens/Nydalen videregående skoles 
eiendom og kan når som helst i løpet av utlånsperioden tilbakekalles dersom skolen finner det nødvendig, for 
eksempel ved oppdatering av programvare eller lignende. Maskinen brukes slik at den kan leveres tilbake i lik 
stand som ved utlevering. 
 
2. Programvare og lisenser 
Maskinen inngår i et sentralisert driftsmiljø som sørger for distribusjon av lisensiert programvare, 
antivirusprogram og jevnlige sikkerhetsoppdateringer av programvare og operativsystem. Det er ikke lov å foreta 
egne installasjoner uten etter avtale med IKT-ansvarlig ved skolen.  
 
3. Service 
Reparasjoner og service på utstyret skal kun utføres av IKT-avdelingen ved skolen. Det er ikke lov å installere 
deler/åpne/demontere maskinen. Det er altså ikke lov å gjøre endringer ved å installere RAM eller lignende selv. 
 
4. Forpliktelser 
Låntaker skal til enhver tid sørge for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, og skal heller ikke overdra/låne 
utstyret til andre. Merker med maskinnavn, serienummer og evt. tyverikode skal ikke fjernes fra maskinen. Det 
er lov å merke utlånsmaskinen med eget navn, men dette må gjøres på en slik måte at det er lett å fjerne igjen. 
Eleven forplikter seg til å holde seg orientert om gjeldende regelverk for bruk av pc ved Nydalen videregående 
skole. Regelverket finnes skolens hjemmeside. 
 
5. Batteri 
Batteri betegnes som forbruksvare og er derfor ikke dekket av forsikringen. Dårlig fungerende batterier må evt. 
erstattes av låntaker for egen regning.  
 
6. Transport 
Maskinen skal alltid være avslått under all transport. Transport av maskin skal skje i egnet veske eller sekk. 
Leietager er ansvarlig for at maskinen oppbevares på en slik måte at den er tilstrekkelig beskyttet mot slag, støt 
og andre ytre fysiske belastninger. 
 
7. Mislighold 
Dersom låntaker misligholder avtalen kan rektor si den opp. Utstyret må da returneres til skolen. Som mislighold 
regnes bl.a. at låntaker ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte eller at låntaker ikke har betalt 
egenandel for leie av PC.  
 
8. Tap eller skade 
Tap og/eller skade meldes umiddelbart til skolen. 
 
9. Erstatning  
Ved skade på eller tap av utstyr gjelder vanlige erstatningsrettslige regler. Det betyr at låntaker/foresatt kan bli 
erstatningsansvarlig dersom låntaker har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. 
 
Følgende veiledende satser legges til grunn: 

 Tapt maskin 0-1 år gammel, kr 4165 

 Tapt maskin 1-2 år gammel, kr 2776 

 Tapt maskin 2-3 år gammel, kr 1388 

 Andre skader som skyldes forsett eller uaktsomhet belastes med et gebyr på opptil kr 1000,-. 
 
10. Tilbakelevering, overtakelse eller kjøp 
Etter avsluttet videregående skole, vil elever som har gått tre år eller mer ved Nydalen videregående skole, få 
tilbud om å overta maskinen kostnadsfritt. Elever som har gått mindre enn tre år ved Nydalen videregående 
skole, vil få tilbud om å kjøpe maskinen i henhold til de regler og satser som er spesifisert i forskrift til 
opplæringsloven, § 19-6, tredje ledd.  


